رعاية األطفال في كندا
حزمة المعلومات الترحيبية الخاصة بمدينة تورونتو
صفحة 1

يدفع الوالدان أو وليا األمر مقابل خدمة رعاية األطفال يف تورونتو ،ولكن هناك برامج ميكنها املساعدة يف خفض التكاليف لألشخاص الذين هم حباجة
إليها.

الدعم الخاص برعاية األطفال
عاما .يعتمد
قائما على تربية طفل مل يبلغ بعد ً 18
اإلعانة الضريبية لألطفال في كندا :ميكنك تقدمي طلب للحصول على هذه اإلعانة إذا كنت ً
املبلغ الذي حتصل عليه على عدد أطفالك ودخل أسرتك .جيب أن تتق ّدم بطلب للحصول على هذه اإلعانة ،ولكن إذا كنت قد تق ّدمت بطلب للحصول

على اإلعانة الشاملة لرعاية األطفال سيتم تسجيلك تلقائيًا يف اإلعانة الضريبية لألطفال يف كندا.
اإلعانة الشاملة لرعاية األطفال  :UCCBصرف مبوجب تلك اإلعانة يف عام  2015مبلغًا مقداره  $160شهريًا لكل طفل مل يبلغ الـ  6من عمره بينما

عاما .إذا كنت تتلقى اإلعانة الضريبية لألطفال يف كندا ،ستحصل تلقائيًا على اإلعانة الشاملة .UCCB
صرف مبلغ  $60لكل طفل يبلغ ما بني ً 17-6

عاما إذا كان من ذوي
عاما ،أو إن كان مل يبلغ ً 18
برنامج دعم رعاية األطفال في أونتاريو :ميكنك التقدم بطلب إذا كان طفلك مل يبلغ بعد ً 12
االحتياجات اخلاصة .يتوفر هذا الدعم إذا كان طفلك:


ملتح ًقا بربنامج مرخص لرعاية األطفال



مل يزل يف سن املدرسة وملتح ًقا بربنامج ترفيهي معتمد



ملتح ًقا بأحد برامج الرعاية قبل وبعد ساعات الدوام املدرسي الذي يديره جملس املدارس

ميكنك التق ّدم بطلب للحصول على الدعم من خالل االتصال خبدمات األطفال على الرقم .416-392-5047
إعانة األطفال في أونتاريو :تتوفر وف ًقا لدخل األسرة وإذا:


عاما
كنت أحد الوالدين لطفل مل يبلغ بعد ً 18




مقيما يف أونتاريو
كنت ً

كانت أسرتك قد تق ّدمت مبلف العائدات الضريبية



كان طفلك مسجالً يف برنامج اإلعانة الضريبية لألطفال.

االستثمار في العائالت هو برنامج داعم لألسر التي تتلقى إعانات البطالة في أونتاريو  .Ontario Worksيمكن للبرنامج مساعدة
األسر في إيجاد وظائف ،ترفيه األطفال ،الواجبات المدرسية ،والدعم فيما يخص أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر).
للمزيد من المعلومات اتصل بالمرشد المتابع لحالتك في برنامج البطالة في أونتاريو .Ontario Works
ميكن ملرشدي االستقرار كذلك املساعدة يف تقدمي طلبات احلصول على الدعم اخلاص برعاية األطفال .يتواجد مرشدو االستقرار يف الركن اجملتمعي ملنطقة
سانت جيمز تاون على الرقم ( )416-964-6657أو يف مركز شريبورن الصحي على الرقم (.)416-324-4180
تاريخ التحديث نوفمبر /تشرين الثاني 2015

رعاية األطفال في كندا
حزمة المعلومات الترحيبية الخاصة بمدينة تورونتو
إيجاد مراكز رعاية األطفال
تصدر مقاطعة أونتاريو ملراكز رعاية األطفال بعض التعليمات اإلرشادية للرعاية ،ولكن تقع على الوالدين مسؤولية إجياد مركز آمن لرعاية األطفال ومناسبًا
مرخصة ومراقبة من قبل احلكومة ،أما غري
"موجهة" .ويقصد مبوجهة أن تكون ّ
"موجهة" وقد تكون غري ّ
لتلبية احتياجاهتم .قد تكون مراكز رعاية األطفال ّ

قد يمثّل إيجاد مركز لرعاية األطفال صعوبة .فيما يلي بعض األشياء التي يمكنك فعلها:


ابحثي عن الخيارات المتاحة لرعاية الطفل في أول حملك




سجلي اسمك على العديد من قوائم االنتظار
ّ

ابحثي عن الدعم المالي المتوفر لرعاية األطفال لمساعدتك في دفع الرسوم



قومي بزيارة عدة مراكز لرعاية األطفال لالطالع على الخيارات المختلفة

املوجهة فيقصد هبا أن على أحد الوالدين مسؤولية مراقبة جودة وسالمة مركز رعاية األطفال.
ّ
هناك ما يزيد عن  900مركز مرخص لرعاية األطفال ألعمار خمتلفة يف تورونتو .حيتوي موقع بلدية مدينة تورونتو على خاصية حتديد أماكن مراكز رعاية
األطفال (www1.toronto.ca) :احبثي عن "" child care locator

مراكز رعاية األطفال بالقرب من شيربورن


سنترال نيبرهود هاوس (  :)Central Neighbourhood House CNHيوفّر املركز برامج اليوم الكامل املرخصة ،وعنوانه
 ،349 Ontario Streetمقابل  $82-$60يف اليوم الواحد.
كما يتوفر برنامج الرعاية قبل وبعد ساعات الدوام املدرسي من االثنني إىل اجلمعة من الساعة  9:00-7:30ص ومن الساعة 6:00-3:00
م مبعدل  $36-$12يف اليوم الواحد.
كما يوفّر  CNHمركز  Winchester Daycare Centreرعاية األطفال من عمر  5 – 2.5أعوام مقابل  $63يف اليوم الواحد.
وهناك كذلك مقاعد مدعومة .اتصل خبدمات رعاية األطفال التابعة لـ  CNHللمزيد من املعلومات وللتحقق من توافر املقاعد:
 416-925-4363فرعي  110أو عن طريق الربيد اإللكرتوين على sahmad@cnh.on.ca



مركز رايرسون للتعليم المبكر  Ryerson Early Learning Centreعند تقاطع ( :)Yonge/Dundasمتوفّر بدوام كامل،



برامج األطفال :يسمح لك موقع  KidsPrograms.caبالبحث عن برامج األطفال اليت تعقد يف غري األيام املدرسية مثل :أيام األنشطة

شهرا وحىت  6سنوات .اتصل على الرقم ( )416-979-5338للتحقق من توافر املقاعد.
وهو مركز مرخص لرعاية األطفال من عمر ً 18
تراوحت التكلفة الشهرية لرعاية طفل واحد بدوام كامل يف عام  2015ما بني  $1400إىل  $1900بينما تراوحت التكلفة الشهرية لرعاية
طفل ليومني أو ثالثة أيام أسبوعيًا ما بني .$1000-$600

املهنية  ،PAوعطلة الشتاء ،وعطلة الربيع ،وقبل ساعات الدوام املدرسي وبعده ،وبرامج على مدار العام.
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